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Utv.sak nr 13/07 
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud  Arkivnr: 140  Saknr.:  06/2264 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Ås Eldreråd 8/07 29.05.2007 
K.råd for funksjonshemmede 8/07 29.05.2007 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for helse og sosial 17/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø / 31.05.2007 
Formannskapet 24/07 30.05.2007 
Kommunestyret / 30.06.2007 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for 
kommunens utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 
8.05.07, vedtas som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 -  2019. 
 
 
Rådmannen i Ås, 11.05.07 
 
 
Per A. Kierulf 
Sign. 
 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 17/07, Kommuneplan 2007 – 2019, Forslag til utvidelse av Vinterbrosenteret 
K-sak 9/07, Innsigelse til kommuneplanen 
K-sak 58/06, Kommuneplan 2007 – 2019, høringsutkast 
K-sak 23/06, Planprogram for rullering av Ås kommuneplan, 05/2110 
K-sak 17/06, Prosjektplan for kommuneplanrulleringen, 05/2110 
K-sak 61/05, Plan for medvirkning i kommuneplanrulleringen, 05/2110 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Hovedutvalg 
Formannskapet 
Ungdomsrådet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (Separat trykk sendt ut 16.05.07) 
• Kommuneplanens samfunnsdel datert 16.05.07 
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• Kommuneplanens arealdel datert 8.05.07 med tilhørende planbestemmelser, samt 6 
kartvedlegg 

• Notat datert 9.03.07 ”Kommuneplanen 2007 – 2019. Oppsummering og vurdering av 
høringsuttalelsene, samt videre framdrift (sendt ut tidligere) 

 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
• Notat datert 9.03.07 ”Kommuneplanen 2007 – 2019. Oppsummering og vurdering av 

høringsuttalelsene, samt videre framdrift 
• Høringsuttalelsene til forslag til kommuneplan 2007 – 2019 datert 10.11.06 
• Planprogram vedtatt av kommunestyret 5.04.06 
• Konsekvensutredning av arealinnspill datert 10.11.07 
• Høringsuttalelsene til forslag til planprogram vedtatt av kommunestyret 25.05.05 
• Oppsummering av folkemøtene januar – februar 2006 
• Prosjektplan for kommuneplanrulleringen vedtatt av kommunestyret 28.09.05 
• Plan for medvirkning i kommuneplanrulleringen vedtatt av kommunestyret 28.09.05 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
I medhold av plan- og bygnignslovens §20-5 legger rådmannen fram forslag til kommuneplan 
for Ås kommune for perioden 2007 – 2019 for endelig behandling.  
 
Arbeidet med å revidere gjeldende plan, vedtatt 11.12.02, startet opp våren 2005 og har hatt 
følgende forløp: 
• Våren 2005 ble det utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet med kommuneplan. 

Forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden mai – september 2005 og det kom inn 
110 innspill.  

• I januar 2006 fikk alle husstandene i Ås en informasjonsavis om arbeidet med 
kommuneplanen og med en invitasjon til folkemøter. 

• I januar – februar ble det arrangert folkemøter i alle skolekretser, samt på Holstad.  
• Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 5. april 2006. 
• Det ble gjennomført en konsekvensutredning av aktuelle arealinnspill. 
• Høsten 2006 ble det utarbeidet et forslag til kommuneplan som ble sendt på høring i 

november 2006, med høringsfrist februar 2007. 
• I forbindelse med høringen ble det arrangert to folkemøter, ett i Ås sentralområde og ett i 

Nordby.  
• Det kom inn 70 høringsuttalelser som ble vurdert og oppsummert i et notat som ble sendt 

formannskapets medlemmer datert 9.03.07. 
• I løpet av planprosessen er det arrangert 4 dialogmøter med kommunestyret om 

kommuneplanen. På dialogmøtene 2.11.05 og 25.01.06 var tema arealdelen av 
kommuneplanen og på møtene 8.03.06 og 10.05.06 var tema samfunnsdelen. I tillegg har 
det vært flere presentasjoner og diskusjoner i formannskapet om planarbeidet. Partiene ble 
også underveis i prosessen invitert til å komme med uttalelser til kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel og de fleste partiene uttalte seg.  

 
Etter høringen av forslag til kommuneplan er det foretatt en del endringer både i 
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen. Nedenfor følger de viktigste endringene.  
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Innsigelser fra regionale myndigheter 
Regionale myndigheter fremmet 17 innsigelser til kommuneplanens arealdel. På møte i 
formannskapet 28.02.07 behandlet formannskapet innsigelsene og vedtok å gå videre med N1, 
N2 og N4 i mekling med regionale myndigheter. Vedtaket om å gå videre med N1 og N2 ble 
anket til kommunestyret. På møte i kommunestyret 11.04.07 og 9.05.07 ble det vedtatt å ta 
innsigelsene til N1, N2 og N4 til følge. Kommuneplanens arealdel er oppdatert i hht til disse 
vedtakene.  
 
Innspill til nye boligområder 
Det er kommet inn flere innspill til nye boligområder som avvist fordi det ut fra en 
befolkningsvekst på 1,5 – 2,0 % er mer enn tilstrekkelig med boligarealer i forslag til 
kommuneplan. Samsvar mellom tilgjengelig byggeareal og ønsket vekst er en viktig 
forutsetning for å kunne styre befolkningsveksten. 
 
Innspill til LNF-områder med spesielle kvaliteter knyttet til kulturlandskap, natur eller 
friluftsliv 
I LNF-områder er det forbudt å bygge og dermed har disse områdene et vern mot utbygging. I 
forslaget til kommuneplanens arealdel er det imidlertid foreslått å skravere LNF-områder med 
spesielle kvaliteter knyttet til kulturlandskap, natur eller friluftsliv.  Dette er gjort for å 
tydeliggjøre disse kvalitetene og signalisere viktigheten av å ta vare på verdiene. 
 
Det er kommet innspill til andre LNF-områder som også bør skraveres, samt justering av 
grenser for de skraverte LNF-områdene som er foreslått. Det er imidlertid viktig at ikke alle 
LNF- områdene blir skravert, da hensikten med markeringene svekkes. Etter høringen og 
folkemøtene er det skravert ytterligere noen områder: 
• KL1 (Kulturlandskapet på Nordby) er trukket lenger nord og NF1 (Nøstvedtmarka) lenger 

sør inntil boligområdene på Solberg. 

• Området rundt Kroer Kirke  

• NF3 (Vardåsen) er utvidet lenger nord og omfatter all utmark ned til bebyggelsen på Moer 
og Landåskollen. 

 
Forøvrig er det foretatt en gjennomgang av grensene for de skraverte LNF-områdene slik at 
disse områdene har fått en naturlig avgrensing. Hvilke juridiske virkemidler som eventuelt 
skal benyttes i disse områdene vil bli utredet i planperioden etter at kommuneplanen er vedtatt. 
 
Båndlagte områder  
Båndleggingen av området for videre utbygging av golfbanen i Kroer oppheves. Banen er 
under regulering til en enkel 9-hulls treningsbane og det er lite aktuelt å utvide til en 18-hulls 
bane slik båndleggingen la opp til. Vestby kommune har i sin kommuneplan også opphevet 
båndleggingen på sin side av kommunegrensen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
De innspillene som er kommet til endringer av kommuneplanens samfunnsdel har ikke endret 
dokumentet vesentlig. De endringene som er foretatt framgår av vedlegg til notat til 
formannskapet datert 9.03.07 Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene. I tillegg er 
det foretatt en opprydding i teksten som har bidratt til at dokumentet er blitt kortere og mer 
oversiktlig. 
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I høringen ble det oppfordret til å komme med innspill til visjon og det ble fremmet flere 
forslag. Ut fra de forslagene som kom er følgende visjon foreslått:  

Ås kommune – miljø, mangfold og muligheter. 
 
Miljø – Inkluderende miljø med viktige kultur-, natur- og landskapskvaliteter. 
Mangfold – Mangfoldig universitetsbygd i hjertet av Follo. 
Muligheter – Mulighetenes kommune med aktive innbyggere.  
 
Vurdering  
Med de ovennevnte endringene er grunnlaget for alle innsigelser fjernet, og kommunestyret 
kan vedta planen. Gjeldende plan ble vedtatt i 2002, og det er et stort behov for å få vedtatt en 
oppdatert versjon av kommuneplanen som overordnet styringsdokument. Kommuneplanen er 
ingen statisk plan, men et redskap for å ha et langsiktig perspektiv i en virkelighet som endrer 
seg hurtigere enn noen gang. Planen har en viktig funksjon i å synliggjøre langsiktigheten i det 
løpende arbeidet i kommunen. For å styrke dette aspektet, er det lagt spesielt vekt på å utforme 
samfunnsdelen på en måte som gir mulighet til sterk kobling mot handlingsprogram, 
økonomiplan og budsjett. 
 
Planen peker 12 år fram, men skal vurderes rullert hvert 4. år, eller en gang i hver 
kommunestyreperiode. Prosessen knyttet til arbeidet med kommuneplanen har vært lang, men 
etter rådmannens vurdering god, ikke minst fordi resultatet må anses å ha fått en god politisk 
forankring. For at planen skal fungere godt er det politiske eierforholdet til den viktig. 
Rådmannen håper at de politiske dialogmøtene og diskusjonene i partigruppene har bidratt til 
at dette er blitt «kommunestyrets plan» mer enn «administrasjonens plan».  
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Utv.sak nr 14/07 
TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2007 
Saksbehandler:  Vidar Valvik Arkivnr: 145  Saknr.:  07/1200 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 26/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for helse og sosial 16/07 30.05.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø /  
Kommunestyret /  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 22.5.2007 
 
 
Per A. Kierulf 
Sign. 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalgene, formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk, sendes samtidig til alle utvalg 23.05.07) 
1. tertialrapport 2007 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rapporten publiseres på intranett og internett 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp 
etter samme struktur som handlingsprogram 2007 - 2010. I tertialrapporten rapporteres det på 
følgende:  
• Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere 
• Oppfølging av vedtak 
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• Planoversikt 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.  
 
Innsparingsprosjektet 
I kommunestyremøtet 13.12.06 om Handlingsprogram med økonomiplan 2007 – 2010 ble det 
vedtatt at det skulle settes i gang en prosess våren 2007 hvor formannskapet skulle gjennomgå 
kommunens driftskostnader og inntektsmuligheter. Arbeidet skulle danne grunnlag for en 
politisk sak i juni for å konkretisere tiltak med sikte på å oppnå et nettodriftsresultat på 3 % 
innen 2011.  
 
Formannskapet vedtok i møtet 24.01.07 en prosjektplan for dette arbeidet. I henhold til denne 
prosjektplanen har administrasjonen gjennom flere møter med formannskapet, lagt fram 
forslag til innsparingstiltak i sentraladministrasjonen, teknisk etat, oppvekst- og kulturetaten 
og helse- og sosialetaten. Det er en utfordring å nå målsettingen om en innsparing på 12 mill 
kr. Administrasjon har derfor lagt fram innsparingstiltak på til sammen 9,1 mill. kroner. Det er 
i oppvekst- og kulturetaten og helse- og sosialetaten det har vært problemer med å nå 
målsettingen. Rådmannen mener at de foreslåtte innsparingstiltakene kan gjennomføres uten at 
det vil oppleves som en vesentlig reduksjon av kvaliteten på noen av tjenesteområdene.  
 
Kommuneplanarbeidet 
Kommuneplanarbeidet er i sluttfasen. Forslaget har vært på høring og det kom inn 70 
høringsuttalelser som har vært et viktig grunnlag i arbeidet med forslag til en endelig plan. I 
forbindelse med høringen ble det arrangert to folkemøter, ett i Ås sentralområde og ett i 
Nordby. Formålet med møtene var å presentere høringsforslaget og få kommentarer og 
innspill til forslaget. Regionale myndigheter fremmet 17 innsigelser til kommuneplanens 
arealdel. Alle innsigelsene er tatt til følge og kommuneplanens arealdel er oppdatert ihht dette.  
 
Medarbeiderundersøkelsen 
Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. Hovedtallene fra undersøkelsen viser at 
Medarbeidertilfredshet (4,6), Organisasjonens endringskompetanse (4,7) og Organisering i 
forhold til oppgaver (4,2) hadde samme score som i 2005. Medarbeidernes tilfredshet med 
lederne (4,4) og Medarbeiderkompetanse (4,2) hadde 0,1 lavere i score enn i 2005. Tilfredshet 
med støttesystemer og verktøy (4,2) var høyere enn i 2005 (3,8).  Medarbeidernes 
tilbakemelding ifht seniorer fikk lavt score (3,8). Resultatet fra undersøkelsen følges opp 
videre av den enkelte leder. 
 
Moer sykehjem  
For å spare penger vedtok kommunestyret i desember i fjor at 16 institusjonsplasser ikke 
skulle tas i bruk ved innflytting i Moer sykehjem ved årsskiftet 2007-08. For å utløse 
Husbankens tilskudd er det imidlertid et krav at alle plassene ved sykehjemmet må tas i bruk. 
Isamråd med Husbanken har vi kommet frem til at det skal utarbeides en fremdriftsplan som 
viser hvordan sykehjemmet skal tas i bruk. Et sentralt element er salg av ledige plasser for å 
utnytte bygningen fullt ut.  
 
Taksering av Åslund er under utarbeidelse. Det forutsettes at bygningen selges med formål 
bolig. Takstmann har holdt befaring og fått alle nødvendige papirer og opplysninger. Endelige 
takstdokumenter er ennå ikke mottatt, men foreløpig takst antyder omkring 50 mill. kroner 
forutsatt at eiendommen benyttes til småleiligheter. 
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Ny brannstasjon for Ås og Frogn på Korsegården 
Planarbeidet for ny brannstasjon ved Korsegården er igangsatt. Det er nedsatt en plankomite 
som ledes av ordfører Thore Vestby i Frogn kommune. Rådmannen i Ås leder sekretariatet og 
er ansvarlig for gjennomføring. Det er foreløpig utarbeidet et romprogram for prosjektet. 
 
Plan for barnehageutbygging er revidert 
Søråsteigen barnehage vil stå ferdig 1. august i 2007. Frydenhaug barnehage skal bygges ut og 
vil da kunne ta 110 barn. Med disse barnehagene ser det ut til at kommunen vil ha full 
barnehagedekning de nærmeste årene. Vi vil imidlertid holde fokus på utviklingen i 
søkermassen for evt. å gå til regulering av nye tomter. Høsten 2007 vil det bli gjennomført en 
brukerundersøkelse for å sjekke ut behovet for andre åpningstider.  
 
Strategisk næringsplan for Follo 
Kommunen er representert i både styringsgruppa og prosessgruppa for arbeidet med en 
strategisk næringsplan for Follo. Planarbeidet er i sluttfasen og vil være et viktig grunnlag i 
arbeidet med en næringslivsstrategi for Ås. Dette arbeidet starter til høsten. 
 
Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinoteateret. 
Formannskapet vedtok på møte 11.04.07 sluttrapport for ”Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. 
kinolokalet”. Som en oppfølging av denne rapporten, settes det i verk følgende tiltak: 
• Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes praktiske 

og økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår hvordan 
kostnadene skal dekkes. Saken fremmes i oktober 2007. 

• Et forprosjekt skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Kulturhuset kan benyttes til og 
hvordan arealene da kan utnyttes. Kostnader til forprosjekt skal innarbeides i budsjett 
2008. 

• Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig arealbehov for servicetorg og 
eventuelt andre kommunale funksjoner. 
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Utv.sak nr 15/07 
VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER-FORSLAG TIL ENDRINGER 
Saksbehandler:  Gro Sander Marthinsen Arkivnr: A11 &00 Saknr.:  07/1021 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/07 30.05.2007 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
1.         Pkt. 5 i  Vedtekter for kommunale barnehager i Ås endres til: 

Opptak 
Kommunale barnehageplasser er for barn bosatt i Ås kommune.  Dersom barnet ikke 
var bosatt i Ås kommune når barnehageplass ble søkt, må det dokumenteres at barnet 
er bosatt i Ås fra og med den måneden barnet tilbys barnehageplass.  

 
2.         Pkt. 12 i  Vedtekter for kommunale barnehager i Ås endres til: 
 

Åpningstider/ferie- og plandager. 
 

1. Åpningstider 
De kommunale barnehagene holder som et minimum åpent hverdager fra 07.30 til 
16.30.  Etter behov kan den enkelte barnehage utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-
17.00. 
Jule- og nyttårsaften holder barnehagene stengt.  Onsdag før skjærtorsdag stenger 
barnehagene kl.12.00. 
 
2. Ferie 
Alle barn skal ha 5 ukers ferie i løpet av barnehageåret, minimum 3 ukers 
sammenhengende.  
Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30. For de foresatte som ikke har anledning til å 
ta ferie i ukene 28,29, 30 gis det anledning til å søke om å ha barnet i barnehage disse 
ukene. Det må dokumenteres fra arbeidsgiver at ingen av de foresatte kan avvikle ferie 
i dette tidsrommet. 
 
Et evt. barnehagetilbud vil bli gitt i en (1) av kommunens private eller kommunale 
barnehager.  
 
3. Plandager 
Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr.år.  Plandager avholdes samme datoer 
som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt. 
De fem plandagene kan regnes som en ferieuke.  

 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 23.05.07 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
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Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedtekter for kommunale barnehager i Ås. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Vedtekter for kommunale barnehager i Ås. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Årets opptak viste at det er behov for å gjøre et par endringer/pressiseringer  i vedtektene.  
 
Ved hovedopptaket som ble gjennomført i mars i år sendte Oppvekst- og kulturetaten ut avslag 
til 32 barn som ikke er bosatt i kommunen eller som ikke leverte dokumentasjon på at de var i 
ferd med å flytte hit. Det er derfor ønskelig å presisere i vedtektene at for å få kommunal 
barnehageplass så må barnet være bosatt i Ås kommune.  
 
I forbindelse med handlingsprogram med økonomiplan 2006-2009 vedtok Formannskapet den 
14.12.05 at ”Barnehagene vil holde sommerstengt i 3 uker fra 2006” 
Det ble samtidig vedtatt at foreldre som kunne dokumentere at de ikke kunne ta ut ferie i 
denne perioden fortsatt skal ha en mulighet til å sende barna i barnehage til en sommeråpen 
barnehage. Se for øvrig sak: 05/01930. Disse endringene er ikke kommet med i vedtektene. 
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Endringene som er foreslått er kun en presisering av tidligere vedtak samt en endring som ble 
vedtatt i en budsjettsak, men som ikke ble gjort i vedtektene.  
 
Vi har hatt en diskusjon på om vi burde holde de kommunale barnehagene helt stengt i uke 28, 
29 og 30 om sommeren, men oppvekst- og kultursjefen anbefaler allikevel ikke dette da det er 
enkelte foreldre som ikke har anledning til å avvikle ferie i uke 28, 29 og 30. Samtidig er det 
et dyrt tilbud. Skulle vi hatt en kommunal barnehage åpen så ville minimumsbemanningen 
være 4 personer på jobb hver dag.   
 
I år samarbeider vi med Sjøskogen barnehage (privat) om å ha et sommeråpnet tilbud til de 
barna fra kommunale barnehager som har behov for barnehageplass. I fjor samarbeidet vi med 
Moerlia barnehage.  
 
Erfaringsmessig er det svært få foreldre som har behov for barnehageplass i disse ukene. Etter 
hvert som vi har redusert bemanningen i barnehagene, er det også viktig at personalet i størst 
mulig grad er på jobb når barna er der og ikke behøver å avvikle ferie. Det settes ikke inn 
vikarer ved ferieavvikling. 3 uker stengt om sommeren gjør at det er flere voksne på jobb 
resten av året.   
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Utv.sak nr 16/07 
KULTURSTIPEND 2007 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: 076  Saknr.:  07/230 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/07 30.05.2007 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Søker nr. 5, Helene Opedal og søker nr. 6 Cathrine Kalfoss tildeles hver et kulturstipend på  
kr. 12 500.- 
 
 
Oppvkest og kultursjefen i Ås, 23.05.07 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Retningslinjer for kultursipend i Ås kommune, vedlegg 1. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Søknadene  
 
Utskrift av saken sendes til: 
Søkerne  
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har kr. 25 000.- til  fordeling blant søkere til kulturstipend for 2007. Tilbud om å 
søke kulturstipendet ble kunngjort i Østlandets blad samt lagt ut på kommunens nettside, 
Søknadsfrist var 08. mai. 
Ved fristens utløp var det innkommet 6 søknader. 
Søknadene er nummerert og kommer i en uprioritert rekkefølge.  
 
 Søker1 :  
Anders Opdahl 
Anders er 20 år, opprinnelig fra Ås,  men nå bosatt på Hamar, hvor han er student på 
Toneheim folkehøyskole. Tidligere har han gått på musikklinja på Ski videregående skole  
(3 år). Hans instrument er kontrabass. Evt. stipend vil gå til å finansiere innkjøp av utstyr, som 
han trenger for å produsere og utøve musikk. Av søknaden går det fram mere detaljert hva 
dette utstyret består i. 
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Søker nr. 2 : 
Jon Magnus Ohren 
Magnus er 24 år, og tar for tiden en mastergrad i arkitektur ved arkitektskolen  i Århus, 
Danmark. I sitt arbeid benytter han seg av film og animasjon som verktøy for å kommunisere 
akitektoniske konsepter. 
Etter å ha deltatt i en workshop i New York i februar, har denne metoden blitt utviklet videre. 
Fra høsten av vil han starte ved en filmskole i Praha. 
Evt. stipendium vil bli brukt til å finansiere denne utdannelsen. 
 
Søknaden er kommet ved mail. Søkeren er ikke kjent av oss. Vi har ingen adresse eller telefon 
hvor vi kan kontakte søkeren for å avklare tilknytningsfohold til Ås kommune. 
 
Søker nr. 3 
Mads Lægreid Olsen 
 
Mads er 23 år, og er født og oppvokst i Ås. Han har sin bakgrunn i Nordby skolekorps og Big 
Ås Band. Han har også vært elev ved kulturskolen i Ås. Hans hovedinstrument er klassisk 
slagverk. 
Han ha 3 årig utdanning fra Ski videregående skole på linjen for musikk, dans og drama. 
Deretter har han gått på folkehøyskole og avtjent siviltjeneste. Under siviltjensten var han 
slagverkinstruktør i to korps. 
Han har gjennomført ett studieår ved en privatskole i Los Angeles.  
Fra høsten vil han starte gjennomføringen av et 3-årig studium ved Høyskolen i Agder. 
Ved siden av studiene planlegger han å ta privattimer. Et evt. stipend vil være med på å 
finansiere dette. 
 
Søker nr. 4 
Tage Lægreid Olsen 
Tage er 19 år gammel og oppvokst i Ås. I oppveksten har han deltatt i forskjellige korps og 
orkestre; Nordby skolekorps, Big Ås Band, Akershus ungdomskorps og Follo 
Ungdomsorkester. Han har vært elev ved kulturskolen i Ås. Søkeren spiller el-bass, kontrabass 
og waldhorn. 
Det siste året har han vært elev ved Ski videregående skole (MDD-linja). 
Fra høsten er han tatt opp som elev ved Bachelor-studiet ved Høgskolen i Agder. 
Evt. kulturstipend vil gå til innkjøp av kontrabass og finansiere privattimer ved siden av 
studiet. 
 
Søker nr. 5 
Helene Opedal 
 
Helene er 27 og vokst opp i Ås. For tiden er  hun bosatt i Bergen hvor hun går 4. året på 
Kunsthøyskolen, avdeling for interiørarkitektur og møbeldesign. Hennes masteroppgave består 
i å utvikle barnemøbler og interør til barnehager. I dette arbeidet tar hun utgangspunkt i en Ås-
barnehage. Til denne masteroppgaven trenger hun midler til utstyr (kamera + skanner) og 
utvikling av protoptype. I tillegg planlegger hun er studitur for å studere Reggio Emilia-
pedagogikken.  
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Søker nr. 6 
Cathrine Kalfoss 
 
Cathrine er 28 år, og oppvokst i Ås kommune. 
Hun studerer ved Arkitekthøyskolen i Oslo, institutt for industridesign, hvor er i ferd med å 
avslutte sin mastergrad. Til høsten vil hun avslutte med diplomoppgave. De kreative fagene 
har ekstrakostnader til materiell og utstyr. Hun antar at denne diplomoppgaven vil ta det meste 
av hennes tid, og at hun derfor ikke kan arbeide ved siden av studiene. 
Hun vil bruke et evt. stipend til å finansiere avsluttende diplomoppgave. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ved årets tildeling har vi 6 søkere, som er en gledelig økning fra i fjor hvor vi kun hadde en 
søker.  
I retningslinjene for kulturstipend går det fram at stipendiet skal gå til yngre, lovende 
kunstutøvere som en videre stimulans til videre vekst og utvikling. 
Alle søkerne oppfyller etter oppvekst- og kultursjefesn vurdering målgruppas alderskrav. 
 
Videre er det krav om mottagerne skal være bosatt i eller ha tilknytning til Ås. 
Oppvekst- og kultursjefen kan ikke se at søker nr. 2, har dokumentert denne tilknytningen, og 
velger å se bort fra denne søknaden i den videre vurderingen. 
 
Øvrige søkere oppfyller kravene til å bli tildelt kulturstipend, etter oppvekst- og kultursjefens 
vurdering., jfr. retningslinjens kriterier. 
Oppvekst- og kultursjefen vil heller ikke foreslå å dele opp stipendiet i for små deler, da det 
bør være et stipend som monner og betyr en oppmuntring til dem som får det. 
I 2005 ble stipendiet utdelt til en søker og var på 12 500 kroner. 
 
Oppvekst- og kultursjefen velger å tildele stipendiet til søkere nr 5 og 6, med den 
begrunnnelse at disse står foran avslutningen av sin utdannelse. Øvrige søkere vil ha flere 
muligheter ved senere tildelinger. 
 
Oppvekst- og kultursjefen vil finne en passende ramme og anledning for utdeling av 
stipendiet. 
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Utv.sak nr 17/07 
BUDSJETTREGULERING OPPVEKST-KULTUR ETTER FØRSTE TERTIAL 
Saksbehandler:  Marit Øien Kristoffersen Arkivnr: 153  Saknr.:  07/1201 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17/07 30.05.2007 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Budsjettreguleringer innenfor oppvekst og kultur foretas i henhold til tabell 1 i saksfremlegget.  
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 23.05.07 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomiavdelignen 
Revisor 
Oppvekst- og kultursjefen 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Det er behov for noen budsjettreguleringer i oppvekst- og kulturetaten etter første tertial. 
Reguleringene er knyttet til flytting mellom funksjoner samt bruk av fond.  
 
 
 
Tilskudd til barneparker skal føres på funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge, mens det i 
budsjettet ligger på funksjon 201 Førskole.  
 
Det er behov for å styrke SFO med 85 000 kroner knyttet til behov for ekstraressurser til en 
elev. Beløpet flyttes fra potten avsatt til 100 %-elever på funksjon 202 Grunnskole til funksjon 
215 SFO. 
 
En barnehage styrkes med 52 000 kroner for å dekke merutgifter knyttet til en 
omplasseringssak i 4 måneder. Beløpet finansieres ved bruk av skjønnsmidler avsatt på fond. 
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Det er tidligere avsatt ubrukte midler på fond knyttet til Nøstvedtprosjektet – 15 000 kroner. 
Det er nå ønskelig å disponere dette på følgende måte: 

- 5 00 kroner til utarbeidelse av skjøtselplan for Kjøyabukta. 
- 10 000 kroner til merking av kulturminner i samarbeid med Ås historielag i hht 

Kulturminneplaen. 
 
Budsjettreguleringer forslås som vist i tabell 1.  
 

Tabell 1   Budsjett Endring Rev.budsjett 

F.231 Aktivisering barn 
og unge Kjøp av varer og tjenester som erstatter  3 220 000 100 000 3 320 000 

F.201 Førskole Kjøp av varer og tjenester som erstatter  8 259 000 -100 000 8 159 000 

       

F.202 Grunnskole Lønn 108 776 000 -85 000 108 691 000 
F.215 
Skolefritidsordning Lønn 12 108 000 85 000 12 193 000 

       

F.201 Førskole Lønn 27 104 000 52 000 27 156 000 

F.201 Bruk av fond Bruk av fond 0 -52 000 -52 000 

       

F.385 Kulturaktiviteter Kjøp av varer og tjenester 255 000 15 000 270 000 

F.385 Kulturaktiviteter Bruk av fond 0 -15 000 -15 000 

    159 722 000 0 159 722 000 
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Utv.sak nr 18/07 
ENDRING AV KOMMUNALE REGLER FOR SKOLESKYSS 
Saksbehandler:  Tove Heen Arkivnr: N06  Saknr.:  07/1209 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18/07 30.05.2007 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 

• Forslag til nye kommunale regler for skoleskyss vedtas. 
• Dersom veistrekninger, fremkommet i høringsuttalelsene, blir funnet gradert til særlig 

farlig eller vanskelig skolevei av lensmann og veimyndigheter, tas disse inn i de 
kommunale reglene for skoleskyss. 

 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 23.05.07 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret 14.02.2001, K-sak 04/01 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedlegg 1: Gjeldende retningslinjer for skoleskyss 
Vedlegg 2: Sammenstilling av gjeldende og forslag til nye retn.linjer for skoleskyssen i Ås 
Vedlegg 3: Forslag til nye retningslinjer 
Vedlegg 4: Veiledende sjekkliste for kontroll av sikkerhet på skoleveien (Statens vegvesen) 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Høringsuttalelse fra SU Sjøskogen skole, SU Kroer skole, Brønnerud skole, Åsgård skole og 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst og kulturetaten 
Skolene 
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SAKSUTREDNING: 
 
Kommunale regler for skoleskyss ble sist behandlet av Kommunestyret 14.02.2001, sak 04/01. 
 
Bakgrunn for at saken reises: 
 
A. Retningslinjer for skoleskyssen i Ås  

Ulike forhold gjør at retningslinjene for kommunen ikke er så presise som de bør være for 
å sikre en enhetlig og tydelig praksis.  Bl.a. er det utydelig skille mellom hva som er 
kommunens hele og fulle ansvar, og hva som er rettighet etter statlige regler. 
Retningslinjene bør derfor oppdateres. 

B. Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 - 2009, " Sammen for fysisk 
aktivitet". 
Her er et av målene å øke aktiviteten for elevene i skolen. 

 
Gjeldende lover, regler og bestemmelser: 
• Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, kapittel 7 Skyss og innlosjering. 
• "Retningslinjer for skyssen for grunnskoleelever" – Akershus Fylkeskommune 08.05.02. 
• Retningslinjer for skoleskyssen i Ås, - Kommunestyret 29.01.03 
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
 
De foreslåtte endringene i retningslinjene for skoleskyssen i Ås har som utgangspunkt: 
 
I. Oppbygningen av retningslinjene kan synes noe uklar i forhold til hva som er 

statlige/fylkeskommunale regler og ansvar, og hvilket ansvar som tilligger Ås 
kommune. 

II. Det er nødvendig med en gjennomgang av hvilke veistrekninger i Ås som skal 
defineres som trafikkfarlige. 

III. Det er nødvendig med en presisering av begrepet "regnet fra dør til dør har (eleven) rett 
til skoleskyss". (Retningslinjene for skoleskyssen pkt 2H.)  Det bør presiseres hvor på den 
enkelte skoles område det er naturlig å plassere "skoledøren". 

 
Kommentarer til de foreslåtte endringene: (Konferer vedlegg 1, 2 og 3.) 
 
Formål 

Regler for skoleskyss finnes allerede både i Opplæringsloven for grunnskolen og den 
videregående skolen, og i de fylkeskommunale retningslinjene for skoleskyssen.  
Kommunens egne retningslinjer bør derfor bare omfatte særskilte kommunale forhold, 
samt behov for tilføyelser/presiseringer av gjeldende regelverk. De kommunale 
retningslinjene skal sikre entydig informasjon og enhetlig forvaltning. 
Teksten i de reviderte vedtektene er endret i tråd med dette. 

 
Rett til fri skyss 

Rett til skyss er nå inndelt i to områder: Rett til skyss i hht. Statlig / Fylkeskommunalt 
regelverk (se pkt.2) og Ås kommune gir fri skyss ….. (se pkt 3). 
Denne inndelingen er et forsøk på å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for alle 
skolebarn i Norge/Akershus, og hva som er særegent for skolebarn i Ås kommune. 
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Det er foretatt språklige endringer i retningslinjene, slik at disse samsvarer med teksten i 
de statlige og fylkeskommunale retningslinjene.   
 
Punktet "Rett til fri skyss… For elev som av særlige sosiale grunner får annen bopel enn 
hjemmet, i inntil 14 dager" er foreslått tatt ut av retningslinjene. Dette forholdet er ikke 
hjemlet i noe statlig eller fylkeskommunalt regelverk. 
 
Punktet "Rett til fri skyss… For elever i 1. og 2.klasse som bruker mer enn 45 minutter på 
å komme til eller fra skolen" er et særegent punkt for Ås kommune.  Punktet ble sløyfet 
ved revidering av retningslinjene i 2000, men gjeninnført av kommunestyret i 2001. 
Det er på sin plass å nevne at det siden 2001 er kommet statlige føringer for å få mer fysisk 
aktivitet i befolkningen, jfr. Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet. 

 
Trafikkfarlige veier i Ås 
     I nåværende retningslinjer for Ås kommune står det "For elever som har trafikkfarlig  
     skolevei". Her er det nå foreslått samme formulering som i Opplæringsloven: "Elever som 

har særlig farlig eller vanskelig skolevei…" 
 
     Oppvekst- og kultursjefen får ofte spørsmål og søknader om fri skoleskyss begrunnet i    

 trafikkforhold. I rapporten ”Trafikkløsninger i skolens nærområde” (Statens Vegvesen 
2000) blir det gitt følgende anbefaling for fysisk tilrettelegging for å sikre trafikksikker 
skolevei ved     

     ferdsel langs bilvei: 
- Det bør være gang- og sykkelvei når fartsgrensen er 60 km/t eller mer 
- Det kan være fortau når fartsgrensen er 40 eller 50 km/t 
- Ved 30 km/t er det ikke nødvendig med spesielle anlegg 
Veidirektoratet sier videre at det trafikksikkerhetsmessig er spesielt viktig å sikre barna i 
forbindelse med kryssing av vei, fordi de fleste og mest alvorlig ulykkene skjer ved 
kryssing av vei. 
 
Dette er forhold som må vektlegges ved vurdering av hva som er særlig farlig eller 
vanskelig skolevei. For elever som får skyss grunnet i særlig trafikkfarlig vei, vil det være 
naturlig og aktuelt at elevene ikke skysses helt fram til skolen, men får skyss på den delen 
av skoleveien som er trafikkfarlig og mulighet for å gå resten av veien. 
 
For den enkelte skolekrets vil det være aktuelt med følgende endringer i definisjon av 
trafikkfarlige veier i Ås: 
 
Brønnerud skole: 
- Nytt punkt: Kryssing av Rv 152 ved Åsulvsvei. Dette for å kunne ta i bruk gang og    
                        sykkelvei for elever på 2-7 trinn 

Det er ikke opparbeidet gangfelt på dette krysningsstedet. Denne krysningen er av 
lensmannen betegnet som trafikkfarlig grunnet uoversiktlig kryssing.  Elever på 1. trinn 
og ungdomstrinnet har krav på skyss som følge av 2 og 4km regelen. 

 
     Kroer skole: 

- Strekningen mellom Danskerudveien og Kroer kirke. 
Dette punktet foreslås sløyfet da det er opparbeidet gang og sykkelvei på strekningen. 

 
     Nordby Skole: 
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- Nytt pkt.: Kryssing av Rv 156 mellom Bekkevoll og Nedre Bekk vei for elever på 2 – 7    
                       trinn. 

Det er ikke opparbeidet gangfelt på disse krysningsstedene. Elever på 1. trinn har krav 
på skyss da det er mer enn 2km til skolen.   
Elever på ungdomstrinnet forutsettes å ha så god trafikal modenhet at de kan lese 
trafikkbildet godt nok til å kunne krysse veien på forsvarlig vis. 

   
    Rustad Skole: 
    -  Kryssing av Rv 152 mellom Skuterudsletta/Skuterudbanen for elever på 1.- 7. trinn. 

 Det er ikke opparbeidet gangfelt på disse krysningsstedene. Elever på ungdomstrinnet 
forutsettes å ha så god trafikal modenhet at de kan lese trafikkbildet godt nok til å 
kunne krysse veien på forsvarlig vis. 

 
    Åsgård skole: 

- Nytt pkt.: Krysset Bjørkeveien – Brekkeveien for elever på 1. – 7. trinn. Vinterskyss ( 
1.nov – uke 8).   

      Denne veistrekningen bør defineres som trafikkfarlig. 
 
Ski skole: (elever fra Tandbergåsen som har Ski skole som nærskole ) 
- Nytt pkt.: Strekningen Langs Kråkstadveien, mellom Tandbergveien og Haugteigveien, 

for   
                     elever på 2. – 10. trinn 

Langs denne strekningen er det verken fortau eller gangvei, slik at elevene må gå på 
veiskulderen. 

 
Spesielle ordninger ( fra dør til dør): 
 
   Elever som bor mer enn….  fra skolen regnet fra dør til dør har rett til skoleskyss, - står det å 

lese i retningslinjene til fylkeskommunen. 
 
  Det hender at det er så få meter som avgjør om en elev har rett til fri skyss eller ikke, at det 

blir en diskusjon om hvilken dør på skolen skoleveien skal regnes til.  Oppvekst og 
kultursjefen har derfor bedt skolene konkretisere hvor det er naturlig å definere at skolens 
område starter, altså hvor en bør definere "skoledøra" hvor avstanden skal beregnes til.   
Etter Oppvekst- og kultursjefens mening må kommunen ha anledning til å definere 
"skoledøra" fysisk atskilt fra bygget. Skoleanleggene i Ås er tilrettelagt for lek og aktivitet, 
og det er ikke lenger vanlig at elevene går til døra når de kommer til skolen. Skyssavstanden 
fra dør til dør bør beregnes mer fleksibelt.  Det er derfor foreslått grenser for den enkelte 
skole.  

 
Høringsrunde 
Forslag til nye kommunale regler for skoleskyss er sendt skolene, skolenes 
samarbeidsutvalg og kommunalt råd for funksjonshemmede. 
 
Ved høringsfristens utløp var det kommet inn uttalelser/innspill fra: 
SU ved Sjøskogen skole 
SU ved Kroer skole 
Brønnerud skole 
Åsgård skole 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
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  Kommunalt råd for funksjonshemmede sier i sin høringsuttalelse at permanente 

trafikksikringstiltak bør vurderes i forhold til skoleskyss, for eksempel bør sikring av overgang 
RV 152 ved Reima 1000 prioriteres fremfor skoleskyss langs mindre trafikkfarlige veier. 
 

  Alle høringsuttalelsene støtter i hovedsak forslag til nye retningslinjer. Endringsforslag fra SU 
ved Sjøskogen skole ang definisjon av ”dør til dør” er imøtekommet og tatt med i forslaget. I 
to av høringsuttalelsene er det fremmet forslag om nye veistrekninger som bør karakteriseres 
som særlig farlig eller vanskelig skolevei, to veistrekninger i Kroer skolekrets og en 
veistrekning i Sjøskogen skolekrets. I tillegg er det kommet fram ønske om å få vurdert to 
veistrekninger i Åsgård skolekrets som i dag gir rett til vinterskyss. Disse veistrekningene er 
av foresatte vurdert til å være trafikkfarlige året rundt. 

 
  Konklusjon 
  Etter høringsfristens utløp har det på grunn av tid dessverre ikke vært mulig å få lensmann og 

veimyndigheter til å vurdere om ovennevnte trafikkstrekninger kan defineres som særlig farlig 
eller vanskelig skolevei. Oppvekst- og kultursjefen anbefaler likevel at det framlagte forslag til 
kommunale regler for skoleskyss vedtas slik at regelverket kan praktiseres fra skolestart 
høsten 2007. De foreslåtte veistrekninger som ikke er med i forslaget, vil bli vurdert i 
tidsrommet fram til skolestart, og foreslås tatt inn i reglene dersom lensmann og 
veimyndigheter finner at veiene bør karakteriseres som særlig farlig eller vanskelig. 
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Vedlegg 1. 
RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSSEN (gjeldende vedtekter) 

 
Vedtatt av Ås skolestyre 15.05.86. 
Godkjent av Ås formannskap 25.06.86 
Endring vedtatt av Ås skole- og barnehagestyre 18.10.90, sak 59/90. 
Endring vedtatt av Ås kommunestyre 22.06.94, sak 44/94. 
Endring vedtatt av Ås skole- og barnehagestyre 05.11.97, sak 72/97. 
Endring vedtatt av Ås kommunestyre 16.06.99, sak 46/99. 
Endring vedtatt av Ås kommunestyre 25.10.00, sak 79/00 
Endring vedtatt av Ås kommunestyre 14.02.01, sak  4/01 (pkt. 2 D gjeninnføres.)     
Endring vedtatt av Ås kommunestyre 29.01.03, sak  7/03 
 
1. Formål 
 Det er et mål at alle skolebarn og elever kommer trygt til og fra skolene. Det er derfor 
 viktig at alle skoleveiene i Ås kan bli så sikre at elevene kan ferdes der uten å være 
 redde for andre trafikanter. 
 Det vil trolig bety at skolene ikke blir bygget for store, at det blir anlagt trafikksikre 
 veier, sykkel- og gangstier til eksisterende skoler og at nye skoleanlegg blir bygd slik at 
 barnas skolevei blir kort og trafikksikker. Det er likevel mange elever som må få skyss  
         for å komme til og fra skolen. For disse vil Ås kommune være med på å gi et så godt        
 transporttilbud som mulig. 
 
2.   Forhold som gir rett til fri skyss: 
 
 Ås kommune gir fri skyss til grunnskoleopplæring i disse tilfellene: 
 
 A.  For elever i 1. kl. som har lengre vei enn 2 km. For elever i øvrige klasser som har 
        
      lengre vei  enn 4 km 
 B.  Opphevet. 
 C.  For elever som har trafikkfarlig skolevei,  jfr. pkt.3. 
 D.  For elever i 1. og 2. klasse som bruker mer enn 45 minutter på å komme til eller fra 
        skolen. 
 E1. For elever som er funksjonshemmet og på grunn av det har behov for skyss. 
      Søknad vedlagt erklæring fra lege, PPT  el.likn. skal foreligge. 
 E2. For førskolebarn som etter enkeltvedtak blir gitt spesialpedagogisk hjelp og  
        som har en funksjonshemming som gjør skyss nødvendig og er særlig  
         
      byrdefull for foreldrene. j.fr. F-58/90 . 
       Skyss gis i så fall hele barnehageåret. 
         E3. For voksne som etter enkeltvedtak er gitt rett til spesialundervisning på       
        grunnskolens område. J. fr. F-26/90. 
 F.  For elever som blir skadet slik at vanlig skolegang blir hindret. 
      Søknad vedlagt legeerklæring om behovet skal foreligge. Fri skyss gis bare for et 
       
               bestemt tidsrom. 
 G. For elev som av særlige sosiale grunner får annen bopel enn hjemmet, i inntil  
      14 dager. 
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 H. Ved avgjørelse om en elev er berettiget til fri skyss regnes avstanden fra hjemmets 
        
              dør til skolens dør langs korteste vinterbrøytet gangvei. Hjemmet er den adresse 
       
              eleven har i  folkeregisteret. 

I.  Skyss gis ordinært bare langs offentlig vei. Skyss skal gis så langt at gangveien ikke      
overstiger grensene nevnt i pkt. A.  

 
3. Trafikkfarlige veier  i Ås: 
 Trafikkfarlige veier er ved: 
 
 Brønnerud: Strekningen mellom Teigen og krysset F56/Syverudveien for elever på 
                1-7 trinn 
 Kroer:  Strekningen mellom Danskerudveien  og Kroer kirke. 
   Strekning mellom Bakk og veikrysset ved Gulli. 
   Strekningen mellom Teigen og Rød 
 Nordby:  Strekningen mellom Melbykrysset og Vassum for elever på 1. - 7. trinn. 
   Strekningen mellom Melbykrysset og Teigen for elever på 1. - 7. trinn. 
 Nordbytun: (Opphevet 25.10.00) 
 Rustad:  Krysning av R 152 nord for E 18 
   E 18 øst for R 152 
 Solberg   Krysning av E 18 på Sneissletta for elever på 1. - 7. trinn. 
 Åsgård  Hogstvedtveien fra Grunnfjellveien og sørover i vintertiden. 
 Ås u. skole: Som for Rustad og Åsgård skoler. 
 
4. Spesielle ordninger: 

Nordby og Nordbytun:  
   Når avstanden skal måles, skal den for avstanden 2 km måles fra hovedinngangen 

        
  for småskolen. Avstanden for mer enn 4 km måles fra hovedinngangen til Nordbytun. 

 
5. Formelle ordninger: 

A.  Skole- og barnehagesjefen avgjør hvor skyssgrensen skal trekkes. 
 
 B. Særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller  
                klimatiske forhold tilsier det. 
 
  Særordninger kan få varige eller midlertidig virkning. De kan gjelde hele eller i 
                deler av skoleåret. De kan også være begrenset slik at de bare gjelder 
for                  spesielle årsklasser. 
 
 C. Forslag om særordninger, trafikksikring eller forbedring av skoleveier skal 
                 fremmes gjennom aktuelle samarbeidsutvalg. 
  Skole- og barnehagesjefen har myndighet til å vedta en særordning for inntil ett  
  år innenfor budsjettets ramme. 
 
 D. Det  er ikke anledning for skole- og barnehagesjefen eller administrasjonen ved 
                den enkelte skole å fravike vedtatt skyssordninger. 
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 E. Opplegget for skoleskyssen i Ås er et samarbeid med samferdselsmyndighetene 
                 i Akershus, v/ Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S. 
 

F. Skole- og barnehagestyret kan endre disse retningslinjene 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 2.:  
Gjeldende og forslag til nye retningslinjer for skoleskyssen i Ås. 
 
Etter en gjennomgang av ovennevnte retningslinjer vil rådmannen foreslå følgende endringer: 
 
 
 Nåværende retningslinjer  Forslag til nye retningslinjer 
1. 1 

Formål  

• Gi mest mulig entydig informasjon 
om gjeldende regelverk 

• Bidra til enhetlig forvaltning av saker 
som omhandler skoleskyss 

 2 
Rett til skyss i hht. Statlig / 
Fylkeskommunalt regelverk 

 2A Rett til gratis skoleskyss dersom avstand 
mellom hjem og opplæringssted er mere 
enn  2 km for elever på 1. trinn  
4 km for elever på 2. til 10. trinn 
( Opplæringsloven § 7-1) 

 

Formål  
Det er et mål at alle skolebarn og elever 
kommer trygt til og fra skolene. Det er 
derfor  viktig at alle skoleveiene i Ås kan 
bli så sikre at elevene kan ferdes der uten 
å være  redde for andre trafikanter. 
Det vil trolig bety at skolene ikke blir 
bygget for store, at det blir anlagt 
trafikksikre veier, sykkel- og gangstier til 
eksisterende skoler og at nye skoleanlegg 
blir bygd slik at barnas skolevei blir kort 
og trafikksikker. Det er likevel mange 
elever som må få skyss for å komme til og 
fra skolen. For disse vil Ås kommune 
være med på å gi et så godt transport- 
tilbud som mulig. 2B Elever som har særlig farleg eller 

vanskelig skolevei har rett til gratis skyss 
utan hensyn til veilengden. ( Oppl. §7-1) 
Endring i tråd med formulering i opplæringsloven. 

  2C Elever som på grunn av funksjons-
hemming eller midlertidig skade eller 
sjukdom har behov for skyss, har rett til 
det uavhengig av avstanden mellom 
hjemmet og opplæringssstedet. (Oppl. §7-
3)  

Søknad vedlagt erklæring fra lege, PPT  
el.likn. sendes SL.  

  2D For førskolebarn som etter enkeltvedtak 
blir gitt spesialpedagogisk hjelp og som 
har en funksjonshemming som gjør skyss 
nødvendig og er særlig byrdefull for 
foreldrene. j.fr. F-58/90 . Skyss gis i så 
fall hele barnehageåret. 
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  2E Voksne som ikke har fullført grunnskolen, 
og som bor mer enn fire kilometer fra 
skolen, har rett til gratis skyss når de får 
grunnskoleopplæring. (Oppl. § 4A-7)  

Voksne som på grunn av funksjons-
hemming, sykdom eller skade har behov 
for det, har rett til gratis skyss uten hensyn 
til veilengden når de får grunnskole-
opplæring etter dette kapitlet. § 7-4 
gjelder tilsvarande. 

  2F Ved avgjørelse om en elev er berettiget til 
fri skyss regnes avstanden fra hjemmets 
dør til skolens dør langs korteste 
vinterbrøytet gangvei. Hjemmet er den 
adresse eleven har i folkeregisteret. 
 

  2G Skyss gis ordinært bare langs offentlig 
vei. Skyss skal gis så langt at gangveien 
ikke overstiger grensene nevnt i pkt. 2A. 

2. Forhold som gir rett til fri skyss: 
Ås kommune gir fri skyss til 
grunnskoleopplæring i disse tilfellene: 

3 Ås kommune gir fri skyss til 
grunnskoleopplæring i disse tilfellene: 

2a For elever i 1. kl. som har lengre vei enn 2 
km. For elever i øvrige klasser som har 
lengre vei  enn 4 km. 

 (Punktet flyttes til pkt. 2 ovenfor, da det 
er hjemlet i opplæringsloven) 

 
2B Opphevet.   
2C For elever som har trafikkfarlig skolevei,  

jfr. pkt.3. 
 (se pkt 2B over) 

2D For elever i 1. og 2. klasse som bruker 
mer enn 45 minutter på å komme til eller 
fra skolen. 

3A For elever på 1. og 2. trinn som bruker 
mer enn 45 minutter på å komme til eller 
fra skolen. 

E1. For elever som er funksjonshemmet og på 
grunn av det har behov for skyss. 
Søknad vedlagt erklæring fra lege, PPT  
el.likn. skal foreligge. 

 (se pkt 2C over) 

E2 For førskolebarn som etter enkeltvedtak 
blir gitt spesialpedagogisk hjelp og som 
har en funksjonshemming som gjør skyss 
nødvendig og er særlig byrdefull for 
foreldrene. j.fr. F-58/90 . Skyss gis i så 
fall hele barnehageåret. 

 (se pkt 2D ovenfor) 

E3 For voksne som etter enkeltvedtak er gitt 
rett til spesialundervisning på       
grunnskolens område. J. fr. F-26/90. 

 (se pkt 2E over) 

F For elever som blir skadet slik at vanlig 
skolegang blir hindret. 
Søknad vedlagt legeerklæring om behovet 
skal foreligge. Fri skyss gis bare for et 

 (se pkt 2c ) 



  Sak 18/07 

bestemt tidsrom. 
G For elev som av særlige sosiale grunner 

får annen bopel enn hjemmet, i inntil 14 
dager. 

 (utgår da dette ikke er hjemlet i 
opplæringsloven) 

H Ved avgjørelse om en elev er berettiget til 
fri skyss regnes avstanden fra hjemmets 
dør til skolens dør langs korteste 
vinterbrøytet gangvei. Hjemmet er den 
adresse  eleven har i  folkeregisteret. 

 (flyttes til pkt 2F over) 

I Skyss gis ordinært bare langs offentlig 
vei. Skyss skal gis så langt at gangveien 
ikke overstiger grensene nevnt i pkt. A.  

 (flyttes til pkt 2G over) 

 
Vedlegg 3: 
 

Retningslinjer for skoleskyssen – forslag til nye retningslinjer 
 

1. Formål  

• Gi mest mulig entydig informasjon om gjeldende regelverk 
• Bidra til enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss 

 
2. Rett til skyss i hht. Statlig / Fylkeskommunalt regelverk 
 
2A.       Rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er mere enn  2  

km for elever på 1. trinn, 4 km for elever på 2. til 10. trinn 
( Opplæringsloven § 7-1) 

2B. Elever som har særlig farleg eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss utan hensyn til 
veilengden. ( Oppl. §7-1) 

2C. Elever som på grunn av funksjons-hemming eller midlertidig skade eller sjukdom har behov 
for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringssstedet. (Oppl. 
§7-3)  
Søknad vedlagt erklæring fra lege, PPT  el.likn. sendes SL. 

2D. For førskolebarn som etter enkeltvedtak blir gitt spesialpedagogisk hjelp og som har en  
funksjonshemming som gjør skyss nødvendig og er særlig byrdefull for foreldrene. j.fr. F- 
58/90 . Skyss gis i så fall hele barnehageåret. 

2E.  Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har 
rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring. (Oppl. § 4A-7)  

Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til 
gratis skyss uten hensyn til veilengden når de får grunnskoleopplæring etter dette kapitlet. § 7-
4 gjelder tilsvarende. 

2F.   Ved avgjørelse om en elev er berettiget til fri skyss regnes avstanden fra hjemmets dør til 
skolens dør langs korteste vinterbrøytet gangvei. Hjemmet er den adresse eleven har i 
folkeregisteret. 

2G.  Skyss gis ordinært bare langs offentlig vei. Skyss skal gis så langt at gangveien ikke overstiger 
grensene nevnt i pkt. 2A. 

 
3.  Ås kommune gir fri skyss til grunnskoleopplæring i disse tilfellene: 
 
3A. For elever på 1. og 2. trinn som bruker mer enn 45 minutter på å komme til eller fra skolen 
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4. Trafikkfarlige veier  i Ås: 
 Trafikkfarlige veier er ved: 
 
 Brønnerud: Strekningen mellom Teigen og krysset F56/Syverudveien for elever på  
     1-7 trinn 

Kryssing av Rv 152 ved Åsulvs vei. 
 Kroer:  Strekning mellom Bakk og veikrysset ved Gulli. 
   Strekningen mellom Teigen og Rød 
 Nordby:  Strekningen mellom Melbykrysset og Vassum for elever på 1. - 7. trinn. 
   Strekningen mellom Melbykrysset og Teigen for elever på 1. - 7. trinn. 
 Rustad:  Krysning av Rv 152 nord for E 18 
   Krysning av E 18 øst for R 152 
   Krysning av Rv 152 mellom Skuterudsletta/ Skuterudbanen  for elever på 1.-   
                                       7.trinn 
 Solberg   Krysning av E 18 på Sneissletta for elever på 1. - 7. trinn. 
 Åsgård  Hogstvedtveien fra Grunnfjellveien og sørover i vintertiden. 

Fra Krysset Brekkeveien-Bjørkeveien og sørover Brekkeveien i vintertiden ( 
1.nov – uke 8) 

 Ås u. skole: Som for Rustad og Åsgård skoler. 
          Ski skole:            Kråkstadveien mellom Tandbergveien og Haugteigveien. 
 
5. Spesielle ordninger ( fra dør til dør): 

I Ås kommune defineres ”skoledøra” som: 
Brønnerud skole:             Bom ved Brønnerudveien/skolegården mot sør-vest: For elever fra øst, 

vest og sør 
 Bom ved skolegården (ved låven/hoppbakken): For elever fra nord 

Kroer skole:  Østveggen på garasjen 
Nordby skole:  Inngangsdøra til småskolen i Skolehusveien: For elever fra 1.-4.trinn 
   Inngang til Nordbytun: For elever fra 5.-7.trinn 
Rustad skole:  Skolens hovedinngangen 
Solberg skole:  Parkeringsplassen og Grusvei/asfalt sør for skolen. 
Sjøskogen skole:  Inngangsdøra til SFO(F) for elever fra nord 
   Hovedinngangen i undervisningsfløyen(D) for elever fra syd og vest 
Åsgård skole:  Utenfor Midtgard Fritidsklubb.  
Nordbytun Ungd.skole:  Bussholdeplassen ved Nordby skole. 
Ås Ungdomsskole:       Idrettsveien 21. Mellomveien 4 

 
6. Formelle ordninger: 

A. Oppvekst og kultursjefen  avgjør hvor skyssgrensen skal trekkes. 
B. Særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller   

   
     klimatiske forhold tilsier det. 

               Særordninger kan få varige eller midlertidig virkning. De kan gjelde hele eller i deler  
      av skoleåret. De kan også være begrenset slik at de bare gjelder for spesielle årsklasser. 

C. Forslag om særordninger, trafikksikring eller forbedring av skoleveier skal fremmes  
     gjennom aktuelle samarbeidsutvalg. 

      Oppvekst og kultursjefen har myndighet til å vedta en særordning for inntil ett  
      år innenfor budsjettets ramme. 
          D.  Det  er ikke anledning for Oppvekst- og kultursjefen eller rektor ved den enkelte skole  
                å fravike vedtatte skyssordninger. 
 F.  Hovedutvalg for oppvekst og kultur  kan endre disse retningslinjene.  
 
 
.  
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Vedlegg 4 
 
Statens Vegvesen  
Vegdirektoratet 
1998-05-15 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Sak 19/07 

 

 
Utv.sak nr 19/07 
VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ÅS KOMMUNE - ENDRING AV  
GJELDENDE VEDTEKTER  
Saksbehandler:  Tove Heen Arkivnr: A22 &00 Saknr.:  07/1211 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/07 30.05.2007 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Følgende endring, med virkning fra 01.08.2007, tas inn i vedtektene for SFO, pkt 10 
oppsigelse/endring av tilbud: 
- Oppsigelse/endring av tilbud er ikke mulig i perioden 1.mai til 1.oktober (frist for 

oppsigelse blir dermed henholdsvis 1.april og 1.september – unntak er ved flytting 
fra kommunen). 

 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 23.05.2007 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 29/99 
K-sak 15/04 
HOK-sak 7/06 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Rektorene ved barneskolene i Ås 
Oppvekst- og kultursjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Vedtekter for SFO ble sist endret i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 
7/06. 
 
Den endring som nå foreslås er knyttet til vedtektenes pkt 10 oppsigelse/endring av tilbud. 
Erfaring viser at mange velger å si opp/endre SFO-plassen ved slutten og begynnelsen av et 
skoleår. Med kun 1 måneds oppsigelse, slik det er i gjeldende vedtekter, blir forutsigbarheten, 
blant annet i forhold til ansettelser, svært usikker. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
For å sikre forutsigbarhet i driften av SFO foreslås det at oppsigelse/endring av tilbud ikke er 
mulig i perioden 1.mai til 1.oktober (frist for oppsigelse blir dermed henholdsvis 1.april og 
1.september – unntak ved flytting fra kommunen).  
 
Alle de øvrige Follo-kommunene har tilsvarende restriksjoner i sine SFO-vedtekter. 
 
Konklusjon: 
Oppvekst- og kultursjefen anbefaler at foreslått endring i vedtektene for SFO, pkt 10 
oppsigelse/endring av tilbud, vedtas. 
 



  Sak 19/07 

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune 
Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur..dato …, HOK-sak …… 

 

1. Hjemmel 
Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande 
opplæringa (Opplæringsloven) med endringer 01.08.2003 og 17.06.2005 har 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur fastsatt vedtekter for Ås kommunes 
skolefritidsordninger. Betalingssatser er fastsatt av kommunestyret. 

2. Virkeområde 
Vedtektene gjelder alle skolefritidsordninger som eies og drives av Ås kommune. 
 
 De kommunale skolefritidsordningene drives i samsvar med:  

- Opplæringsloven med forskrifter 
- Kommunale plandokumenter  
- Prosessbeskrivelse for oppvekst- og kulturetaten 

 
Forhold som er regulert i Opplæringsloven med forskrifter er ikke tatt med i 
vedtektene. Dette gjelder blant annet Elevane sitt skolemiljø (Opplæringslovens kap. 
9a), kravet om politiattest (Opplæringslovens § 10-9,jf. Forskrift til Opplæringsloven 
kap 15) og regler for taushetsplikt (Opplæringslovens §15-1, jf. Forvaltningslovens §§ 
13 – 13ff). 

3. Formål 
Formålet med skolefritidsordningen er at barn i 1.- 4. trinn og barn med særskilte 
behov i 1.- 7. trinn skal ha et trygt omsorg- og fritidstilbud før og etter skolens 
undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesse skal 
skolefritidsordningen preges av barns behov for omsorg, lek, kultur- og 
fritidsaktiviteter samt sosial læring 

4. Opptaksmyndighet 
Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet for skolefritidsordningen. 
 

5. Opptaksperiode 
Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer til den enkelte skole innen 15.mars hvert 
år. Bekreftet SFO-plass løper frem til og med 4.trinn med mindre den sies opp.  
 
Tildeling av plass ved hovedopptak gjelder fra 1. august, og det må betales fra denne 
dato. 

6. Opptakskriterier 
Skolefritidsordningen er for barn fra 1.til og med 4. trinn og for barn med særskilte 
behov fra 1. til og med 7.trinn..  
 
Dersom det oppstår begrensninger i kapasiteten ved en skolefritidsordning, vil opptak 
bli foretatt etter følgende prioriteringskriterier: 
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1. Elever med særskilte behov 1.-7.trinn (Opplæringsloven § 13-7) 
2. Elever i 1.årstrinn 
3. Elever i 2.årstrinn 
4. Elever i 3. årstrinn 
5. Elever i 4. årstrinn 
 

7. Oppholdstid  
Det kan velges mellom to alternativer: 
 

• Hel plass:  fra og med 13 timer pr uke 
• Deltidsplass:  til og med 12 timer pr uke.  

 
Det inngås årlig avtale mellom skolen og hjemmet for hvert barn om når timene skal 
benyttes. 

8. Åpningstider 
Skolefritidsordningen holder åpent på hverdager fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Den daglige 
åpningstiden kan utvides til kl. 07.00 – 17.00 ved de ordningene der det er minimum 3 
elever som har fast behov for et slikt tilbud. Foresatte må grunngi behovet i skriftlig 
søknad.  
 

9. Ferie- og fridager 
 

• Skolefritidsordningene i Ås har stengt i uke 28, 29 og 30. 
 

• Skolefritidsordningene holder stengt fem plandager i året. Plandager avholdes til 
vanlig samtidig med skolenes plandager, eller andre dager der skolene er stengt. 
 

• Skolefritidsordningen har stengt julaften og nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag i 
påskeuken.  

 
• Mellom jul og nyttår, i påskeferien og i uke 26 og 27 kan tilbudet samordnes med SFO 

på nærliggende skoler. 
 

• Alle barn i skolefritidsordningen skal ha fem ukers ferie i løpet av året, tre av disse 
ukene må tas i uke 28, 29 og 30. De fem plandagene kan regnes som en ferieuke. 

 
• På dager der skolen er stengt og SFO er åpen gis et tilbud som tilsvarer barnets 

samlede skole- og SFO-tid.  
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10. Skyss 

Skolefritidsordningen omfattes ikke av grunnskolens skyssregler. Barn i 
skolefritidsordningen har derfor ikke krav på offentlig skyss. Barnets skyssbehov må 
besørges av de foresatte. 

 
 
11. Oppsigelse / endring av tilbud 

Oppsigelse av plass og endring av oppholdstiden skal skje med minimum 1 måneds 
varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse/endring av tilbud er 
ikke mulig i perioden 1.mai til 1.oktober (frist for oppsigelse blir dermed 
henholdsvis 1.april og 1.september – unntak er ved flytting fra kommunen).  
Oppsigelse / endring varsles skriftlig til den enkelte skole.  
Kommunen kan si opp med en måneds varsel fra den 1. eller 15. i hver måned dersom 
det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før en eventuell oppsigelse kan 
gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å gi anledning til å rette opp 
forholdet. Som vesentlig mislighold regnes:  
- ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling 
- dersom avtalt oppholdstid overskrides 
- dersom særskilte forhold gir grunn til det 

 

12. Foreldrebetaling 
Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen med 
bakgrunn i opplæringslovens §13-7.   
 
Kostpenger kommer i tillegg til gjeldende satser for oppholdsbetaling. Kostpenger 
fastsettes ved den enkelte skole. 
 
Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 15. hver måned i 11 måneder. Ved purring 
påløper purregebyr. Ved for sen betaling påløper morarente. 

  
Det er ikke søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. 

  
Ved manglende oppholdsbetaling vil barnet miste plassen i skolefritidsordningen. 
Skriftlig varsel om oppsigelse blir gitt én måned i forveien fra den 1. eller 15. i hver 
måned. Misligholdte krav blir sendt til rettslig inkasso. Varsel om inkasso blir gitt.  
 

 Familier med utestående oppholdsbetaling for kommunal barnehageplass blir ikke 
tildelt plass i skolefritidsordningen før tidligere mellomværende med kommunen er 
oppgjort. 

 
Dersom stengetiden i skolefritidsordningen ikke overholdes, kan det føre til oppsigelse. 
Det kreves et fastsatt gebyr dersom barn blir hentet etter skolefritidsordningens 
stengetid, eller etter den tid en har betalt for. 

 
 
              
13. Bemanning, ledelse og styring 
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Rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for SFO.  
Ved den enkelte skole skal det være en SFO-leder med ansvar for den daglige drift. 
SFO-leder skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning. Avdelings-
ledere skal ha pedagogisk bakgrunn eller kompetanse tilsvarende barne –
ungdomsarbeider, eller særlig egnethet. 
 
SFO ved den enkelte skole skal ha en grunnbemanning med minimum 1 voksen pr 15 
barn i den tid på dagen da flest barn er til stede. Dette kan medføre at det på morgen- 
og ettermiddagsøkt er en lavere voksendekning. 
 
Ekstra bemanning til barn med særskilte behov kan tildeles av oppvekst- og 
kultursjefen. Det skal da foreligge sakkyndig tilråding fra PPS og en helhetlig 
vurdering av tilbudet. 
 

 Det velges to foresatte ved hver skole som foreldrekontakter for skolefritidsordningen. 
Foreldrekontaktene knyttes til skolens rådsorganer.  
 
 

14. Leke- og oppholdsarealer 
Arealer, både ute og inne, skal være godt egnet til formålet. 

15. Internkontroll 
Skolefritidsordningen har et internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrifter og 
retningslinjer: 
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter  
 (internkontrollforskriften) av 01.01.1997 . 
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. av 10.01.1996. 
- Kommunens internkontrollsystem 
 

16. Forsikring 
Ås kommune har kollektiv ulykkesforsikring for barn i skolefritidsordningen. 

 
17. Klage 
 Klage på enkeltvedtak (blant annet opptak, oppsigelse, endring av oppholdstid) kan  

påklages etter Forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt 
foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29.  En eventuell klage må være skriftlig og 
begrunnet, og den skal sendes til rektor. Rektor videresender klagen til klageinstansen 
dersom man etter å ha vurdert saken på nytt, ikke finner grunn til å endre vedtaket. For tiden 
er myndigheten til å avgjøre klagene lagt til Formannsskapet.  
 

18. Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene foretas av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur.   

   
 
 
 


